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 سواالت

 برای رونق اقتصادی ما، تبلیغات ضروری است.  -1     

 تبلیغات به ارتقاء استانداردهای زندگی ما کمک می کند.  -2     

 تبلیغات منجر به کاالهای بهتر برای عموم مصرف کنندگان می شود.   -3     

 بطورکلی، تبلیغات موجب کاهش قیمت ها می شود.   -4     

 تبلیغات، هزینه های کاالها و خدمات را افزایش می دهد.   -5     

 تبلیغات موجب ترویج انحصار می شود.   -6     

 تبلغات باعث اتالف پول می شود.  -7     

 اگر کاالیی خوب است، نیازی به تبلیغ ندارد.   -8     

 تبلیغات افراد را را به خرید چیزهایی ترغیب می کند که واقعا به آنها نیاز دارند.   -9     

 تبلیغات موجب سردرگمی افراد با انتخاب های حیرت انگیز می شود.   -10     

 بیشتر تبلیغات، نوعی اهانت به هوش مصرف کننده می باشد.   -11     

 مشهور استفاده می کند.تبلیغات، از شخصیت های   -12     

 بیشتر تبلیغات احمقانه به نظر می رسند.  -13     

 تبلیغات بر بچه ها بیشتر از بزرگساالن تاثیر می گذارد.   -14     

 تبلیغات ما را به یک ملت همنوا تبدیل می کند.  – 15     

 تبلیغات افراد را مادی گرا می کند.   -16     



 

 

 اثر بدی بر روی بچه ها دارد. تبلیغات  -17     

 به طور کلی، تبلیغات یک تصویر صحیح از کاال ارائه می دهد.  -18     

 امروزه بسیاری از تبلیغات، گمراه کننده می باشند.  -19     

 امروزه در تبلیغات اغراق های زیادی می شود. -20     

 تبلیغات تکراری، باعث ایجاد اختالل می شود.   -21     

 امروزه تبلیغات بسیار زیادی وجود دارد.  -22     

 کاالهای خطرناک و مضر نباید تبلیغ شوند.  -23     

 تبلیغاتی که هدف آن بچه ها هستند، باید کنترل شوند.  -24     

 باید قوانین دولتی بیشتری در زمینه تبلیغات وجود داشته باشد.   -25     

 تبلیغات موجب می شود چیزهایی را خریداری کنم که به آنها نیاز دارم.  -26     

 تبلیغات باعث گمراهی من در خرید نمی شود.  -27     

 برای تصمیم گیری در زمینه خرید، تبلیغات به من اطالعات می دهد.   -28     

 تبلیغات هنگامی مفید تراست که من خرید مهمی را انجام دهم.   -29     

 کاالهای تبلیغ شده، به زندگی روزانه من مرتبط می باشند. – 30     

 

 

 

 شیوه نمره گذاری

در اصطالح کوششی است آگاهانه و حساب شده که به منظور تغییر ادراک و همسو کردن تبلیغات در لغت معادل رساندن پیام و 

 (.1389رفتار مخاطب با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد. تبلیغ را باید نوعی اطالع رسانی تعریف کرد) بشلی و طالبی، 

گویه و پنج بعد باورهای اقتصادی، مزایای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخالقی در تبلیغات،  30شامل  پرسشنامه استاندارد تبلیغات

این پرسشنامه بر می باشد. بررسی نگرش نسبت به تبلیغات باورهای قانونی در تبلیغات، مفید بودن شخصی تبلیغات و هدف آن 

 باشد.( می5؛ کامال موافقم؛4؛موافقم، 3وافقم نه مخالف، ؛ نه م2؛ مخالفم، 1اساس مقیاس لیکرت )کامال مخالفم، 

 

 
 

 گزينه کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

 امتیاز 1 2 3 4 5

 



 

 

 

 

 

 بعد می باشد که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است: 5همچنین این پرسشنامه دارای 
 

 شماره سوال بعد

 8تا 1 باورهای اقتصادی به تبلیغات

 9 -16 مزايای اجتماعی در تبلیغات

 17 -20 باورهای اخالقی در تبلیغات

 21 -25 باورهای قانونی در تبلیغات

 26 -30 مفید بودن شخصی تبلیغات

 

 

 30محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت را 

 را خواهد داشت. سپس امتیاز بدست آمده را به صورت زیر تفسیر نمائید: 150تا 

 باشد،  میزان تبلیغات در این جامعه ضعیف می باشد. 60تا  30در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 تبلیغات در سطح متوسطی می باشد.باشد، میزان  90تا  60در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد، میزان تبلیغات بسیار خوب می باشد. 90در صورتی که نمرات باالی  -

 
 

 پايايی پرسشنامه 

گیری گیرد یعنی اینکه ابزار اندازهقابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

با آزمون آلفای  1389بشلی و طالبی، پایایی این پرسشنامه توسط  دهد.تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می در شرایط یکسان

 :بدست آمده است که به طبق زیر می باشد spssکرونباخ با استفاده از نرم افزار باالی 

 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 88/0 تبلیغات

 

 

 

، تابستان (.کارکرد تبلیغات و شعارهای تبلیغاتی در سیستم بانکداری، مجله بانک1389)، وجیهه ،طالبی سلیمانی بشلی، علی؛: منبع

89 ،93-88. 
 


